
BZP.341-57/2008  Swarzędz, dnia 22 czerwca 2008r.

Wyjaśnienie treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

dot. zamówienia publicznego na: Nadzór inwestorski nad budową kolektora 

deszczowego Swarzędz – Południe do Stawów Antonińskich.

 Do siedziby zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące treści Specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia, na które Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Zapytanie nr 1:

W SIWZ jest zawarta informacja o terminie realizacji: „od dnia podpisania umowy do dnia 30 listopada 

2010r.”, natomiast projekcie umowy będącym załącznikiem do SIWZ umieszczono zapis: „od dnia 

podpisania umowy do dnia 30 listopada 2008r.” Prosimy o jednoznaczne określenie terminu realizacji 

przedmiotowego zadnia.

Odpowiedź: 

Zamawiający koryguje zapis w umowie będącym załącznikiem do SIWZ w § 2 pkt. 1, który otrzymuje  

nową  treść:  „Termin  wykonania  zamówienia  strony  ustalają  od  dnia  podpisania  umowy  do  dnia  30 

listopada 2010r. „

Zapytanie nr 2:

W projekcie umowy § 6 jest zapis dotyczący płatności wynagrodzenia. Zamawiający określił dokonanie 

płatności w 4 ratach po nie więcej niż 20% wartości umowy. Naszym zdaniem Zamawiający nie określił 

jednoznacznie, że każdy z tych rat jest w wysokości do 20%, a nie narastająco w stosunku do wartości 

przedmiotu  umowy.  Prosimy  o  uściślenie.  Jednocześnie  przyjmując  4  raty  płatności  wynagrodzenia, 

naszym zdaniem nie ma zapisów dotyczących uregulowania płatności końcowej. Prosimy o informację jak 

będzie wyglądało ostateczne rozliczenie płatności przedmiotu umowy.

Odpowiedź:

Zamawiający modyfikuje zapis umowy w § 6 pkt. 2, który otrzymuje nową treść: 

„Wynagrodzenie określone w pkt. 1 będzie płatne w ratach:

- nie więcej niż 20% całości wartości umowy po osiągnięciu zaawansowania inwestycji w 20%



- nie więcej niż 20% całości wartości umowy po osiągnięciu zaawansowania inwestycji w 40%

- nie więcej niż 20% całości wartości umowy po osiągnięciu zaawansowania inwestycji w 60%

- nie więcej niż 20% całości wartości umowy po osiągnięciu zaawansowania inwestycji w 80%”

Jednocześnie Zamawiający dodaje zapis do umowy w § 6 do pkt. 2, kolejny odnośnik „Pozostałą kwotę do 

wartości  umowy,  Zamawiający  zobowiązany  jest  wypłacić  po  zakończeniu  procedury  związanej  z 

odbiorem końcowym nadzorowanej inwestycji i  potwierdzonej spisaniem protokółu końcowego odbioru 

robót budowlano-montażowych.”

Zamawiający w związku z powyższymi modyfikacjami treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

na  podstawie  art.  38  ust.  6  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych  przedłuża  termin  składania  ofert 

przetargowych do dnia 26 czerwca 2008r, do godz. 10:00 (pokój 202). Otwarcie ofert nastąpi dnia 26 

czerwca 2008r., o godz. 10:30 w pokoju 207.

Zamawiający zobowiązuje Wykonawców do wprowadzenia stosownych zmian

w oznaczeniach składanych ofert przetargowych.

.................................................

(podpis Kierownika Jednostki)


